
 

 

VACATURE SECRETARIS 

 

QUOTE: VAN VRIJWILLIGERSWERK WORD JE GELUKKIG 
   
  VRIJWILLIGERSWERK : EEN REGELRECHTE AANRADER 

EEN MOOIE KANS OM BIJ TE BLIJVEN 

Wil en kan je het landelijk bestuur komen versterken? 
Vind je meedenken en –doen om onze patiëntenvereniging sterk te houden én sterker te maken in 
het belang van onze leden en onze doelgroep? 
Sta je te popelen om kennis te verbreden en/of desgewenst trainingen te volgen? 
Heb je ongeveer 4 uur per week tijd beschikbaar? 

Dan zou jij onze nieuwe secretaris kunnen zijn! 
 
Wat bieden wij: 
- collegiale en terzake kundige mede-bestuursleden; het dagelijks bestuur bestaat uit  
 voorzitter, secretaris en penningmeester, die samen met het hoofd van ons Info-bureau om  
 de 6 weken bij elkaar komen (nu digitaal) en waar nodig tussendoor contact hebben. 
- professionele ondersteuning m.b.v. digitaal ledenbestand en medewerkers van ons info- 
 bureau; 
- een groot team van enthousiaste vrijwilligers; 
- meewerken aan kwaliteit van zorg én door al onze contacten een inkijk in ‘onze’ medische en  
 para-medische wereld; 
- het volgen van cursussen of trainingen op díe gebieden die jou als secretaris kunnen  
 ondersteunen, zoals o.m. toegang tot Microsoft 365; 

Benieuwd geworden of wil je meer weten? Bel dan met de voorzitter van de PVHH, Rob Burdorf. Tel: 
06-42456273. Het profiel vind je onder deze vacaturetekst. 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Functie-/takenprofiel Secretaris PVHH 
 
Plaats in de organisatie: De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur. 



Doel: Steunt de voorzitter bij het beleid van de vereniging en andere 
overkoepelende taken 

 
Taken/activiteiten:  
 
Bestuurstaken: 
 

- Bereidt in overleg met de voorzitter de bestuursvergaderingen van het Dagelijks Bestuur 
(DB), Algemeen Bestuur (AB), Verenigingsraad (VR), Raad van Advies (RvA) voor, zorgt voor 
tijdige verzending van agenda en bijbehorende documenten en verzorgt het vastleggen van 
de notulen (AB, VR en RvA) en een actie- en besluitenlijst (DB/AB) 

- Neemt deel aan alle hierboven genoemde vergaderingen 
- Bereidt in overleg met de voorzitter en andere leden van het DB de Bestuursdag 

(bijeenkomst van de besturen van de Districten) voor, en draagt zorg voor het vastleggen van 
een verslag. 

- Neemt deel aan de Bestuursdag. 
- Bepaalt samen met het DB en AB, na goedkeuring van de VR het beleid van de vereniging. 
- Neemt op verzoek en in overleg met het bestuur deel aan Commissies en/of werkgroepen. 
- Bewaakt zittingstermijnen van bestuursleden 
- Bewaakt en verzorgt diverse administratieve aangelegenheden, zoals KvK 
- Werkt nauw samen met Hoofd Infocentrum van de vereniging 

 

Jaarverslag 

- Ondersteunt de werkzaamheden t.b.v. het opstellen van het jaarverslag, zoals het 
verzamelen van gegevens en het ondersteunen van het verzamelen van teksten. 

 

Jaarplanning 

- Draagt zorg voor een vergaderjaarplanning, in afstemming met alle gremia 

 

Statuten 

- Zorgt voor het bijhouden van de statuten van de PVHH , doet zo nodig voorstellen voor 
noodzakelijke wijzigingen en ziet toe op de juiste wijze van besluitvorming hierop (benodigd 
akkoord in de diverse vergaderingen) 

- Heeft hiervoor desgewenst contact met het notariskantoor. 

 

Vaardigheden: 

- Conformeert zich aan het beleid en de visie van de vereniging.  

- Communiceert goed en luistert inhoudelijk, is verbinder, houdt rekening met de  

problematiek van de leden van de vereniging 

- Gaat om met vertrouwelijkheid en privacy 

- Is zich bewust van de impact van communicatie in relatie tot de diverse gremia in de 

vereniging 

- Beheerst de Nederlandse taal goed en zorgvuldig in woord en geschrift 

computer vaardig, evenals het gebruik van moderne digitale media. Voorkeur voor Office 365 

(of bereid vaardigheid daarin te vergroten) Word, Excel en Outlook. Digitaal vergaderen zoals 

Teams en Zoom 

- Ervaring met administratieve werkzaamheden, secuur 

- In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde 

beleidsvisie uit te dragen.  



- Flexibele instelling en stressbestendig. 

- Goede omgang met vrijwilligers en werknemers 

 

Diversen: 

- Tijdsbesteding is ongeveer 4-8 uur per week. Dit is afhankelijk van de activiteiten en eigen 

initiatieven én verdeling van taken binnen het bestuur 

- Onkostenvergoeding voor reiskosten en overige onkosten conform regeling 

- Bestuursaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten 

- Bijscholing t.b.v. bestuurstaken is mogelijk. 

- Professionele ondersteuning via PGO-support is mogelijk 

 

 
 

 


